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Reglement Standaardklasse t/m 2000 cc

1. Onder standaardklasse wordt verstaan dat het type auto door de fabrikant standaard en in
normale serie geleverd moet zijn en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen voldoet.

2. Toegelaten worden alleen die deelnemende voertuigen die direct en zonder aanpassingen
voldoen aan het standaardklasse reglement.

3. Bij gehomologeerde delen of onderdelen zijn niet toegestaan.

4. Alle niet speciaal in dit reglement genoemde delen of onderdelen dienen standaard en
onbewerkt te blijven.

5. Toegelaten worden alle wagens die goedgekeurd zijn volgens het oude KNAF standaardklasse
reglement.

6. Toegelaten worden alle wagens die voldoen aan het NAC standaardklasse reglement.

7. Indien in deze klasse wordt deelgenomen met een voertuig dat niet aan dit reglement
voldoet, kan de deelnemer niet aan het evenement deelnemen.

Motor

1. De maximale cilinderinhoud mag niet meer dan 2000 cc bedragen.

2. De originele motor en versnellingsbak dienen op de originele plaats aangebracht te zijn
middels de originele bevestigingen. Het is toegestaan de motorophangingen te verstevigen.

3. Het originele motornummer/code en het versnellingsbaknummer/code moeten duidelijk
zichtbaar zijn d.m.v. omlijning met gele verf. Deze nummers/codes mogen op geen enkele
manier gewijzigd en/of verwijderd worden.

4. De cilinderkop en onderblok moeten volledig standaard zijn, inwendige wijzigingen zijn niet
toegestaan. Het polijsten van enig inwendig motoronderdeel is ten strengste verboden.

5. De oliehuishouding van de motor moet standaard zijn, maar mag aangevuld worden met een
oliekoeler.(dus geen ‘dry sump’ smering)

6. Versnellingsbak, differentieel, eindoverbrenging en schakelmechanisme moeten origineel en
standaard zijn. Sperdifferentieel in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
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7. Inlaatkanaal en het inlaatspruitstuk moet origineel en onbewerkt blijven, tevens mogen er
geen grotere, andere of meerdere carburateurs aangebracht worden.

8. Deelnemende voertuigen met motoren voorzien van enige vorm van drukvulling zijn niet
toegestaan.

9. Het type luchtfilter is vrij mits deze binnen het motorcompartiment blijft.

10. Het uitlaatsysteem mag ingekort of verlengd worden met dien verstande dat het
uitlaatspruitstuk origineel en behouden dienen te blijven.

11. Het uitlaatgeluid mag ten hoogste 98 dB(A) bedragen gemeten met een geluidsdrukmeter
tijdens de race aan binnen en/of buitenzijde baan.

12. De ECU, kabelboom en toerental zijn vrij. Brandstofpomp en brandstof drukregelaar zijn vrij,
mits de brandstofdruk in het systeem gelijk is aan de fabrieksopgave behorend bij de
betreffende motor.

13. De startmotor moet ten allen tijde aanwezig zijn en op elk moment in werking gesteld
kunnen worden.

14. Op het totale motorvermogen is een tolerantie van 10% toegestaan.

Carrosserie

1. Alle ramen dienen verwijderd te worden tevens dienen alle originele verlichting units
verwijderd te zijn, dit geld ook voor de sierlijsten, wieldoppen etc. De ontstane openingen
mogen dichtgemaakt worden middels plaatwerk of gaasroosters met een maximale dikte van
2 mm. Tevens dienen alle airbags en onnodige brandbare onderdelen zoals bekleding etc.
verwijderd te zijn.

2. De originele benzinetank moet verwijderd zijn. Hierbij moet een benzinetank met een
maximale inhoud van max. 20 liter gemonteerd worden achter de bestuurdersstoel, een
eventuele brandstofpomp moet deugdelijk afgeschermd worden d.m.v. beplating.
Montage benzinetank zie afbeelding 1.

3. De deuren en achterklep mogen volledig worden dichtgelast.

4. De motorkap mag niet verstevigd zijn en moet met 2 bouten van max.M12 vastgemaakt
worden. De achterzijde van de motorkap mag d.m.v. 2 diagonaal geplaatste strippen
geschoven worden zoals is aangegeven in afbeelding 2.

5. Dakramen en schuifkanteldaken dienen verwijderd te worden en het ontstane gat moet
worden dichtgemaakt d.m.v. metalen beplating.

6. De wagen moet voorzien zijn van een startnummer d.m.v. een bordje met witte ondergrond
met zwarte cijfer(s) die op het midden van het dak geplaatst moet worden met een afmeting
van 30 x 30 cm.

7. Het stuurslot moet ten allen tijde verwijderd zijn uit het contactslot.
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8. Het is toegestaan om de wielophanging en spoorstangen te verstevigen.

9. Stuuroverbrenging en bediening, reactiearmen en panhardstang, wielophanging en
wiellocatie moeten standaard zijn.

10. Het type schokdemper is vrij, mits de schokdemper op de originele plaats gemonteerd zitten.

11. Elke wedstrijdwagen dient over een goed werkend remsysteem te bezitten en mag op geen
enkele wiel uit schakelbaar zijn. Bij controle moeten alle 4de wielen blokkeren.

12. Deelnemende voertuigen met de aandrijving op meer dan twee wielen zijn niet toegestaan.

13. Het is toegestaan om een grotere radiator aan te brengen. Tevens is het toegestaan om de
radiator te verplaatsen buiten het motorcompartiment, deze mag dan uitsluitend achter de
bestuurdersstoel gemonteerd worden en dienen leidingen en koelers deugdelijk
afgeschermd worden van het rijderscompartiment middels een gesloten metalen plaat tot
minimaal de bovenzijde van de koeler en reservoir met in acht name dat de wijze van de
plaats van de koeling van de radiateur vrij is. Tevens is het niet toegestaan om enige
slangverbindingen in het rijderscompartiment aan te brengen mits deze op een degelijke
manier afgeschermd zijn  d.m.v. beplating. Zie afbeelding 3.

14. Het is toegestaan om de accu te verplaatsen buiten het motorcompartiment, deze mag dan
gemonteerd worden naast of achter de bestuurderstoel en deugdelijk afgeschermd worden
middels een vloeistofdichte metalen of plastieken bak.

15. Originele bumpers mogen blijven zitten mits deze stevig bevestigd zitten. Indien men kiest
voor deze keuze moet men de wagen aan de voor en achterzijde voorzien van een
sleepoog/lus met een minimale binnendiameter van 6 cm. De bumpers mogen verwijderd en
eventueel vervangen worden d.m.v. een 1”duims koolstofstalen pijp (dia 34mm) zoals is
afgebeeld op afbeelding 4.

16. Uitwendige bescherming van de carrosserie is niet toegestaan, inwendige verstevigingen wel.
Let wel, alleen zoals is afgebeeld op afbeelding 5 d.m.v. een 1”duims koolstof stalen pijp (dia
34 mm) vanaf het veerpoot ’huis’ naar de bovenkant kokerbalk. Wanneer de binnen en
buitenbumper gedemonteerd zijn , mogen er geen verstevigingen buiten de contouren
zichtbaar zijn.

17. Men mag alleen gebruik maken van standaard wegbanden, opgesneden banden, M&S en
Rallybanden. Noppenbanden zijn niet toegestaan.

18. Cabriolet, pick-up en bussen zijn niet toegestaan. Alleen toegestaan zijn: deelnemende
voertuigen die geleverd worden als coach, sedan of coupé.

19. De instap opening aan de bestuurderszijde moet volledig afgesloten en afsluitbaar zijn door
passend net of gaaswerk met een maximale maaswijdte van 4 x 4 centimeter.

20. Aan de voorzijde in de raamopening voor de bestuurder moet een deugdelijk gaaswerk
aangebracht zijn met een maximale maaswijdte van 5 x 5 centimeter.
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21. Het is verboden om losse delen of ballast in de cabine of op het deelnemend voertuig mee te
voeren tijdens de manches/finale.

22. Het gebruik van de originele bestuurdersstoel is uitgesloten en moet vervangen zijn door een
goedgekeurde kuipstoel met FIA-keur die vervaardigd is uit één deel, dus incl. hoofdsteun.
De bestuurdersstoel moet minimaal op vijf punten vastgezet zijn, waaronder de rugleuning
op schouderhoogte gefixeerd moet worden met de kooi. Indien een kunststof kuipstoel is
gemonteerd mag deze geen verstelbare rugleuning hebben en moet deze middels een
metalen raamwerk dat de gehele stoel inclusief hoofdsteun omsluit, op minimaal vijf punten
bevestigd dient te worden. De hoofdsteun moet van boven over de volledige breedte van het
stoelframe een bevestigingspunt bevatten.

23. Het is verplicht een originele 5 of 6 punts gordel met geldig keurmerk te gebruiken, deze
moet op 5 of 6 afzonderlijke punten aan het chassis of veiligheidskooi bevestigd zijn.

Rolkooi reglement

1. De deelnemende voertuigen moeten voorzien zijn van een deugdelijke bevestigde dubbele
rolbeugel volgens afbeelding 6 of afbeelding 7. Tevens moet het gehele veiligheidskooi
uitgevoerd zijn door deugdelijk laswerk. Alleen koolstofstalen buizen met een ronde
doorsnede zijn toegestaan. Specificaties voor de veiligheidskooi voor de te gebruiken buis
zijn een minimale diameter van 42 x 2,6 mm. Aan de linkerzijde zijn minimaal 2 buizen
verplicht of twee buizen in een kruis volgens het KNAF reglement op afbeelding 7. Aan de
rechterzijde is één buis om inrijden van omzet tegen te gaan. De rolkooi dient verstevigd te
worden door verstevigings driehoeken. Elke montageplaat van 150 x 150 x 4mm moet met
minimaal 2 stalen M10 bouten met een contraplaat met een formaat van 50 x 50 x 4mm per
bout aan het chassis/carrosserie bevestigd worden c.q. gelast worden. Ter bescherming van
de bestuurder zijn er 2 opties. Optie 1 is zoals afbeelding 6 het aangeeft. Boven de
bestuurder dient een 4mm dakplaat gelast te worden, deze plaat moet op de achterste en
beide zijbuizen gelast worden. De plaat dient 90% van het oppervlakte van de ruimte tussen
deze buizen dicht te maken. Optie 2 is zoals afbeelding 7 het aangeeft. Boven de bestuurder
dient een stevig kruis gelast te worden d.m.v. een buis van de linker naar de rechter hoek.

2. Het laswerk moet over de gehele omtrek van de buis uitgevoerd worden. Alle lassen moeten
van een zo goed mogelijke kwaliteit zijn, volledig doorgelast en bij voorkeur door gebruik van
gas beschermd booglassen. Ofschoon een goed uitziende las niet direct een garantie is voor
de kwaliteit, zijn slecht uitziende lassen nooit een teken van goed vakmanschap.
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Afbeelding 1

Tekening t.b.v. montage benzinetank

Afbeelding 2
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Afbeelding 3

Afbeelding 4
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Afbeelding 5

Tekening inwendige versteviging
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Afbeelding 6

Voorbeeld tekening van een veiligheidskooi
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Afbeelding 6

Voorbeeld tekening van een veiligheidskooi


